
   كـــــلية الـــــعلوم اإلنـــــسانية واالجــــتماعية            
 الثالثة ليسانس تاريخ+  المستوى: الثانية ليسانس تاريخ                             ـــسم الـــــتاريخقـ     

 10/60/6610 إلى 11/60/6610: األول األسبوع             اني                الثو  األولالســــداسي االستدراكي  بـــرنـــامـــج امتحانات
 السبــــــــت المستـــــــوى الفتــــــــرة

11/60/6610 

 األحـــــــــــــــــد

16/60/6610 

 نـــــــــــاالثني

11/60/6610 

 الثـــــــــالثاء

11/60/6610 

 األربـــــــــــــعاء

11/60/6610 

 الخمـــــــــــــيس

10/60/6610 

16:11----16:11 

 

أوروبا في العصور  1س السنة ثانية تاريخ

 الوسطى

 المغرب القديم

 

 منهجية تاريخ الجزائر الثقافي

 

 صدر االسالم

 

 تاريخ المعتقدات

 

 

11:66----11:16 

تاريخ الجزائر   المعرب القديم   األوروبيةالنهضة   6السنة الثانية  س

 الثقافي 

 ماقبل التاريخ مياإلسالالمغرب  منهجية 

////////////////// ////////////////////////// ////////////////////////// ////////////////////// ////////////////////// ////////////////////// ////////////////////// ////////////////////// 

 ما  مغرب أوروبا الحديثة 1س  السنة الثالثة 16:16—60:66

 عدا الجزائر

 ماقبل التاريخ

 

 المغرب االسالمي           االستعمار وحركات التحرر تاريخ الثورة

 اإلسالميالمغرب  عالم معاصر           تاريخ الثورة  ما قبل التاريخ  مغرب ما عدا الجزائر   وأمريكا أوروبا 6السنة الثالثة س 11:66----16:16

 
 61/60/6610 إلى 11/60/6610الثاني:  األسبوع               لثاني             او  ات االستدراكي الســــداسي األولبـــرنـــامـــج امتحان

 السبــــــــت المستـــــــوى الفتــــــــرة

11/60/6610 

 األحـــــــــــــــــد

10/60/6610 

 اإلثنيـــــــــــــن

66/60/6610 

 الثـــــــــالثاء

61/60/6610 

 األربـــــــــــــعاء

66/60/6610 

 الخمـــــــــــــيس

61/60/6610 

المغرب العربي  فلسفة التاريخ جغرافيا انجليزية 1س  السنة ثانية 16:11----16:11

 الحديث

  

تاريخ الجزائر  مصادر تاريخ الجزائر جغرافيا انجليزية 6السنة الثانية  س 11:16---11:66

 الحديث

 

  

////////////////// ////////////////////////// ////////////////////////// ////////////////////// ////////////////////// ////////////////////// ////////////////////// ////////////////////// 

 1س السنة الثالثة 16:16----60:66

 

 انجليزية جغرافيا  اإلسالميالمشرق 

 

 عالم عربي معاصر

 

  

 انجليزية جغرافيا          اإلسالميالمشرق  6السنة الثالثة س 11:16----16:66

 

   مشرق عربي حديث

 
 رئيس القسم

 
 



    
 
 كـــــلية الـــــعلوم اإلنـــــسانية واالجــــتماعية      

 وسيط تاريخماستر  عام + األولى تاريختر ماس المستوى: األولى                   قــــسم الـــــتاريخ       
 10/60/6610الى  11/60/6610األسبوع األول:                لثاني              بـــرنـــامـــج امتحانات االستدراكي الســــداسي األول وا

 السبــــــــت المستـــــــوى الفتــــــــرة

11/60/6610 

 األحـــــــــــــــــد

16/60/6610 

 اإلثنين

11/60/6610 

 الثـــــــــالثاء

11/60/6610 

 األربـــــــــــــعاء

11/60/6610 

 الخمـــــــــــــيس

10/60/6610 

أولى ماستر تاريخ عام   16:16----60:66

 6س

 تاريخ الجزائر

 

الحياة االجتماعية 

والثقافية المغرب 

 واألندلس

 انجليزية

 

 يةالحركات اإلصالح المسألة الشرقية

 

 منهجية

 

////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// 

أولى ماستر تاريخ وسيط   11:66----16:16

 6س

 النظم اإلسالمية

 

 ندلسالمغرب واأل فرنسية المذاهب الدينية عالقات شرق غرب الدولة العباسية

 
 61/60/6610الى  11/60/6610األسبوع الثاني:              اني          بـــرنـــامـــج امتحانات االستدراكي الســــداسي األول والث

 السبــــــــت المستـــــــوى الفتــــــــرة

11/60/6610 

 األحـــــــــــــــــد

10/60/6610 

 اإلثنـــــــــين

66/60/6610 

 ـــــــالثاءالثــ

61/60/6610 

 األربـــــــــــــعاء

66/60/6610 

 الخمـــــــــــــيس

61/60/6610 

أولى ماستر تاريخ عام   16:16----60:66

 6س

 التفاعالت الحضارية

 

     

////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// 

أولى ماستر تاريخ وسيط   11:66----16:16

 6س

أوروبا في العصور 

 الوسطى

    المدارس التاريخية علم المخطوط العربي

 
 رئيس القسم


